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Forum organiziramo na temelju spoznanj s foruma 
EPUO 2021 o digitalni preobrazbi družbe, ki smo jih 
povzeli v Manifestu za digitalno preobrazbo družbe. 
Tokrat se še bolj približujemo praksi in življenju 
slehernika. 

Tudi v digitalnih vodah (ali raje: hudourniku?) lahko 
plavamo proti toku ali z njim. Prvo nas ogrozi, v 
najboljšem primeru potisne ob rob. Drugo je mogoče 
le z urno prilagodljivostjo, ozaveščanjem in učenjem.  

Na letošnjem forumu bomo zato razpravljali o nujnosti 
pridobivanja digitalnih spretnosti za življenje ter 
učnih priložnostih, ki nam to omogočajo.  

 

 

Množica podatkov in stalna težnja po hitrem tempu 
sta neizogibna pojava našega vsakdana. Digitalne 
tehnologije in orodja, tudi umetna inteligenca, so pri 
tem lahko naši zavezniki, če se le stalno usposabljamo. 

Čemu? Za kakovostnejše in učinkovitejše delo, učenje 
in izobraževanje, vsakodnevne dejavnosti, povezane z 
zdravjem, uradnimi opravki, ravnanjem z denarjem, 
potovanji ..., osebni razvoj, družbene stike in 
udejstvovanje v skupnostih ter mnoge  druge namene.  

Toda: vedno naj bo v ospredju dobrobit človeka, zato 
sta pomembni tako čuječnost kot kritičnost.  

Vabljeni!   
 

Program  

1. del: 14.00–15.20 
Digitalna preobrazba da, toda kako?  

2. del: 15.30–17.00 
Plavamo z digitalnim tokom 

• Radosti in pasti novih tehnologij 
Miha Kramli, Center za zdravljenje zasvojenosti, 
Zdravstveni dom Nova Gorica 

• Prihodnost človeka in družbe med analognim in 
digitalnim  
Izr. prof. dr. Dan Podjed,  Inštitut za slovensko 
narodopisje ZRC SAZU in Inovacijski-razvojni 
inštitut Univerze v Ljubljani (UL) ter Filozofska 
fakulteta UL 

• Digitalne spretnosti se lahko širijo kot (dober) 
virus 
Dr. Marko Samec, Knjižnica Šmarje pri Jelšah 

Razprava 

• Sto-let-je-znanja: Z digitalizacijo v prihodnost 
Mag. Bojan Hajdinjak, Javni zavod Cene Štupar – 
CILJ in Zveza ljudskih univerz Slovenije 

• Digitalizacija da, na starejšim prijazen način 
Mateja Strašek, Zveza društev upokojencev 
Slovenije  

• Dve mladi – ena po srcu – o digitalnih 
spretnostih za življenje 
Mag. Brigita Kruder, LU Slovenska Bistrica, in 
Klara Kušar, diplomirana pravnica in študentka 
magistrskega študija družboslovne informatike  

Razprava 

 
Povezovalka: mag. Zvonka Pangerc Pahernik,  Andragoški center Slovenije 
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